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 دهیچک
، و از اند آمده وجود به یفن یها شرفتیپ با که میا بوده نیآنال ویدیو انفجار شاهد ریچند سال اخ

 یها شکل در یا رسانه یها شرکت قیطر از و اند کرده شروع بوک سیمانند ف یا ارائه یها قالب

 دنبال کجا تا کنندگان مصرف یول. اند شده یارگذ هیسرما دیجد یبصر یی[سراداستان ی]داستان

 روند؟ یم دیجد یوهایدیو

 سراسر در یخبر یها سازمان از مصاحبه 30 از شیب جهینتکه  ترزیگزارش موسسه رو یها افتهی

 :است لیذ شرح به مذکور سؤال خصوص در است یشمال یکایآمر و اروپا

 قالب ارائه یتکنولوژ به وابسته یعیوس طور به نیآنال یخبر یوهایدیو رشد رسد یم نظر به نجا،یتا ا ،

(platformsو ناشران بوده است تا تقاضا ،)کنندگان مصرف دیشد ی. 

  طور به ن،یآنال ویدیخصوص نسبت به اخبار و به ها تیسا از آن است که کاربران وب یحاک ها افتهی 

 ییویدیو صفحات دنید صرف را خود یدیبازد زمان نیانگیم درصد، 5/2 حدود فقط نیانگیم

مطالعه همچنان به  دکنندگانیدرصد، از زمان بازد 5/97( و نیاخبار آنال تیسا 30 انی. )در مکنند یم

کشور( در پاسخ به پژوهش موسسه  26دهندگان )از  درصد پاسخ 75. حدود شود یم یها سپر متن

 .کنند یاستفاده م نیآنال ییویدیهرگز( از اخبار و دی)و شا گاهیوب ها فقط گاه گفتند که آن ترزیرو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 یکه خبر رود یطور محسوس باال م به یزمان ییویدیوجود آنچه گفته شد عالقه به اخبار و با

 سیدر مورد حمالت پار یس یب یکه ب یوجود داشته باشد. براساس شواهد رخدادنگار مهمو  یفور

 10 از حمالت، نیالفاصله بعد از ا، بویدیو نیا از کنندگان استفاده درصد است، کرده فراهم ما یبرا

پرقدرت و  یروش نیاست. اخبار آنال دهیدرصد( رس 22دو برابر ) باًیتقر به یعاد روز در درصد

طور  پوشش همه اخبار روزمره، به یول ،کند یم جادیمتقاعدکننده ا یها پوشش داستان یپرطرفدار برا

 .ستندیبرابر متقاعدکننده ن

 یتیگان اخبار برون ساکنند ، استفادهنیب نیدرا (off-site news video consumption )به رو شدت به 

ها از  آن یوهایدیر وشتیبگفتند که  میها مصاحبه کرد آن با که یناشران از یاریبس. هستند شیافزا

 یاصل ها تیسا از مستقل که( platforms) ینترنتیارائه ا یها قالب گریو د بوک سیف قیطر

 نیا یبرا که یشخص یروسیو یوهایدیاز و ی. برخشوند یم دنبال هستند، اخبار منتشرکننده

 ها آن که یزیچ از شتریب اری. بسداشتند دیبازد ونیلیم 100-75 میکرد قیتحق ها آن درباره گزارش

 .باشد داشته دیبازد( مرجع یها تیسا )وب ها آن تیسا وب خود از استفاده با که داشتند انتظار

 off-site) یتیسا برون یخبر یوهایدیو نیتر موفق که است آن از یحاک هشپژو نیا یها افتهی

news video ،)خبر نرم  ی، روکنند یم کار( سیرنویز)با  صدا بدون و هستند( قهیدق کی ری)ز کوتاه

 عنوان به یاجتماع یها رسانه شیافزا به رو تیدارند. با توجه به اهم یقو ی، و عنصر عاطفکنند یتمرکز م

 یریتأث یپوشش خبر)لحن (محتوا و آهنگ یشکل کامالً متفاوت در حال حاضر رو نی، ااخبار منبع

 در آن شتریب اما ،است بوده نیآنال یخبر یویدیدر و ی، اگرچه رشد محسوسکل در. است داشته یکل

 نه و یدرخواست ورزش و ت،یفیباک واول  دست یها لمیف ،یزندگ سبک حول و یاجتماع یها شبکه

کنندگان در  اکنون باارزش هستند و مصرف ، همدارند تیفور و درام که ییوهایدیبوده است. و ،اخبار

 و ریپ یگذار ، با ارزشخاص یطیمشخص و در شرا یی، اما تا جادارند را آن انتظار یخبر یها تیسا وب

 .آن یمتن انعطاف و کنترل بر جوان
وجود دارد، اما  یآت یها در سال داتیتول ها و در شکل ریگ چشم یها ینوآور دنیاگرچه انتظار د 

 یسنت یها یو بررس یها و نظرات کارشناس متون را در داستان یجا وها،یدیکه و رسد یمشکل به نظر م

 کیاتومات یها ستمیس و شتریب یگذار هی، سرمارود یطور که انتظار م . ضمن آنکه اگر همانردیناشران بگ

 سود که است دیبع بروند، ها یآگه زانیم کاهش نیبنابرا و والتمحص توجه قابل شیافزا سمت به شتریب

 .بمانند یباق هستند، وهایدیو در اکنون هم که یبازرگان یها یآگه از حاصل

 نیآنال ویدیقدمه: رشد و گسترش وم
در  شتریب یرشدها ینیب شیو پ نترنتیمنتشرشده در ا یوهایدیو یهرساله شاهد رشد تصاعد

از تعداد  یسرگرم یمحتوا نیشتریآن مربوط به صعود ب شتری(. ب2015 ونکسی)ار میهست ندهیآ
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 ونیزیارائه تلو یبرا دیجد یاست که در اصل روش 2و آمازون 1کسیفل امثال نت یهاکیال

که توسط خود  میهست3یبوم یوهایدیو دیاما همچنان شاهد ظهور نوع جد ،است یدرخواست

 یتالیجید ی، برندهایسنت ناشران توسط و دارد کوتاه لشک محتوا، نیااند.  شده دیتول ها تیسا

 دارد، کار نیا انجام به لیتما که یشخص هر البته و ها شرکت ها، یندگی، نمایتخصص

 .است شده ساخته

 را انی، مشتردارند باال تیفیباک یها شینما صفحه که ییها تبلت و هوشمند یها یگوش

 شیرایو افزار نرم و ها برنامه ها، نیدورب که یدرحال د،ان کرده ییهرجا در وهایدیو دنید به قادر

تر  تر و فراوان باند ارزان یپهنا ن،یح نیاند. در هم محتوا را کاهش داده جادی، موانع ورود اساده

 افتهی از کشورها کاهش یاریدر بس لیتلفن موبا یتاید یها برنامه متیق که یشده است درحال

روند را با  نیا بوک سیو ف ترییمانند تو یاجتماع یها بکهخصوص در سال گذشته، ش است. به

سطوح  یو عمد یادامه دادند که باعث ارائه تصادف شوند یپر م وهایدیاخبار روز که با و

 75در سال گذشته تا  بوک سیف یوهایدیشدند. استفاده از و دیجد یها شکل نیالعاده از ا خارق

وکار کوچک،  کسب ونیلیم 5/1از  شی. بدیروزانه رس دیبازد اردیلیم 8و به  افتی شیدرصد افزا

 بوک سیف در وارشانید یرو 2015 سپتامبر در را ییویدیو یبازرگان امیپ کی ای)و 4ویدیو کی

 .گذاشتند

 مداوم رشد دهه چند از بعد یونیزیتلو اخبار دیبازد در اُفت نیاول با مصادف تحوالت نیا

و فرانسه،  کایامر متحده االتی، اانگلستان مانند ییرهاکشو در(. 2016همکاران، و ومنی. )نشد

 تیجمع کل آمار در نیهمچن و جوانان انیم ژهیو به یونیزیتلو اخبار دیاُفت بازد یها پژوهش

و پخش  5سکوپیپر: مانند دیجد خدمات ظهور(. 2016 سمبروک و لسنی. )ناست شده ثبت

 یدرگاه تماس برا نیاکنون اول هم و،یدیومتصل به  نترنتیمعناست که ا نیبه ا بوک سیزنده ف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 (Netflix ؛)2016اس ت ک ه ت ا آ  از س ال       یونی  زیلوت یها مجموعه دکنندهیو تول الیرسانه س یجهان شرکت کی 
آ  از ک رد و در    ید یو ید یبا ارسال پست 1998را از سال  تشیفعالشرکت  نیا .مشترک دارد ونیلیم 75از  شیب

اکن ون   و ه م  گس ترش داد.  کانادا را به تشیفعالحوزه  2010در سال  .را ارائه کرد الیرسانه س سیسرو 2007سال 
ارائ ه   2013را در س ال   یخان ه پوش ال   خ ود،  الیسر نیاول کسیفلنت .دهد یخدماتش را ارائه م ایکشور دن 190در 

 .کند یم دیاکنون صدها ساعت برنامه تول کرد و هم
2 Amazon 
3 Native 

4
 .است آمده دست به 29/04/2016 بوک، سیف مطبوعات دفتر با یخصوص مکالمه قیطر از اطالعات  
دو س ال   یک  یام ر در   نی  . اما امیا بوده یورزش یها شاهد پخش زنده مراسم و مسابقه شتریب گذشته یها سال در 5

 یه ا  یها در گوش   برنامه میاستر یبرا یمختلف یها شنیکیو اپل سیداشته و اکنون شاهد سرو یادیز شرفتیپ ریاخ
روز ه واداران   روزب ه  رکَتیو م سکوپیپر رینظ یا زنده میاستر یها شنیکیامر باعث شده تا اپل نی. امیهوشمند هست

 یمحت وا  د،ی  پلتف رم جد  نی  تا از ا دهد یقدرت را م نیمحتوا ا ابانیزنده به بازار میامکان استر .کنند دایپ یشتریب
 کاربران قرار دهند. اریصورت زنده در اخت خود را به

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%A7%D9%84%DB%8C_(%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C)
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 یبوم گری، بازنیو بروکسل است. عالوه بر ا سیمانند حمالت پار یحوادث و اخبار فور

 هیاول مقصد عنوان به که وبیوتی به تا کرد کمک یکارآمد طور به خودکار پخش با بوک سیف

 سد.، بردارند را یمهم نقش آن در اخبار و است نیآنال یوهایدیو یبرا

 

 
 2015-2013 کایدر آمر دئوهایروزانه و دیبازد -1شکل 

 هیثان 30هر  وبیوتی، شمارد یم هیثان 3را هر  دهایبازد بوک سیف

 کُند رشد کی: نیآنال اخبار ویدیو از استفاده 
 یبرا یبررس کی، به اطالعات کشور 26 در نیآنال اخبار یویدیو تیاهم یریگ اندازه یبرا

که  ی. ابتدا تعداد افرادمی( مراجعه کرد2016و همکاران  ومنی)ن 2016 تالیجیگزارش اخبار د

کشورها، حدود  ی. در تماممیمشخص کرد دندید یم نیاخبار آنال یویدیو قیاخبار را از طر

 نیاخبار آنال یویدیو نیهفته مع کیاظهار داشتند که در  یها درصد( از نمونه 24) چهارم کی

 16درصد در دانمارک و  15درصد در کانادا تا  32و  کایدرصد در آمر 33از  جی. نتااند دهیرا د

 درصد در ژاپن متفاوت هستند.

 
 کشورها در نیآنال اخبار یویدیاستفاده از و -2شکل 
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 201و  2014،2015 یها سال در کشورها در نیآنال اخبار یویدیاستفاده از و -3شکل 

 

 یتوجه قابل صعود ا،یاسپان ای و انگلستان مانند کشورها از یبعض در که یدرحال فوق، نمودار

 از ارقام حال نی، درعدهد ینشان م 2015 تا 2014 از نیآنال اخبار یویدیو از استفاده در را

 .داشتند یاندک رشد ای بودند ثابت ای 2016 تا 2015

 68 از گزارش، نیا در رکشو 26 از هرکدام در ویدیو به نسبت ها متن که میافتیدر نیهمچن

 .شوند یم داده حیترج یعیطور وس ، بهایتالیا در درصد 80 تا آلمان و کایآمر در درصد

 
 کشورها در یمتن ای ییویدیو اخبار حیترج-4 شکل

، درباره کنند ینم استفاده نیآنال یویدیو اخبار از ندیگو یم که ییها آن از که یزمان نیهمچن

 عنوان شد: یفراوان بیبه ترت لیذ لیها سؤال شد دال مند نبودن آن قهعال یاصل لیاز دال یبعض
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 ویدیو کردن تماشا موانع -5 شکل

 است تر راحت و تر عیسر متون خواندن من نظر به -1

 ردیگ یم مرا وقت آن از قبل یغاتیتبل یها امیپ -2

 شوند یگزار بار وهایدیو تا کشد یم طول یلیخ -3

 کنم تماشا تر بزرگ صفحات یرو که دهم یم حیترج من -4

 ندارند ییافزا ارزش یمتن یها داستان یبرا وهایدیو -5

 (لیموبا مانند) هستم ها نهیهز نگران من -6

 کنند ینم کار یخوب به من دستگاه یرو  الباً -7

 کار محل در ندارم صدا به یدسترس -8

( نهی)سرعت، اندازه صفحه، هز یموانع تکنولوژ که یکه درحال دهند یاطالعات نشان م نیا

از مردم را از تماشا کردن آن  یتوجه بخش قابل ستند،ین وهایدیتماشا نکردن و هیاول لیدال

تر باشند:  کننده نگران کنندگان غیناشران و تبل یبرا دیبا گریهرحال دو مانع د . بهدارند یبازم

 اراخب دنید از ها مقاله خواندن که کنند یدرصد( فکر م 41دهندگان ) از پاسخ یتعداد محسوس

 یبرا وهایدیو که کنند یم احساس زین درصد 19 و است تر راحت و تر عیسر ییویدیو

، وهایدیو از قبل یغاتیتبل یها امیذکر است که پ . قابلندارند ییافزا ارزش یمتن یها داستان

 .دارد یبازم اخبار یویدیو یتماشا از را ها آن سوم کی

 یتیسا درون و شده عیتوز یوهایدیو
 یها شبکه) یتیشده است رشد استفاده برون سا که در مقدمه ارائه بوک سیاده از فارقام استف

. شود یم دییتأ مطالعه نیا یها افتهی توسط که دهد یم نشان ریاخ سال چند در را( یاجتماع
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 درون به نسبت یتیسا برون اخبار یویدیو از استفاده بودن باالتر از یحاک ها افتهی درواقع

، ونانی، ایاسپان: رینظ یاجتماع یها رسانه اخبار خوانش یباال زانیم با ییکشورها در یتیسا

، کنند یم استفاده کمتر اخبار یبرا یاجتماع یها رسانه از که ییکشورها در. هستند لیبرز

 .است ذکر قابل یول تر کوچک یتیسا برون یویدیمانند ژاپن و آلمان، سهم استفاده از و

 
 (یانتخاب ی)کشورها یتیسا درون و یتیسا برون اخبار یویدیو از استفاده نیتعادل ب -6شکل 

 .کنم یم نگاه یخبر یها تیسا در اکثراً من: یآب

 .کنم ینگاه م یاجتماع یها قرمز: من اکثراً از شبکه

دهندگان جوان  ، سهم پاسخکشور 26 از کی هر در که است مهم موضوع نیا ذکر نیهمچن

 یکل تیباالتر از جمع دندید یم یاجتماع یها شبکه قیرا از طر اوهیدیسال( که و 35)کمتر از 

استفاده برون  یسو احتماالً به ن،یاستفاده از اخبار آنال ندهیکه آ دهد یکه نشان م یزیبود. چ

 خواهد رفت. یتیسا

 کنند؟ یبهتر کار م یاجتماع یها در رسانه وهایدیکدام و  
را که  بوک سیف یویدیو 500، تیموفق یاه محرک مورد در شتریب اطالعات کسب یبرا

 2016 هی( را از همان ناشران در فوریگذار ، نظر، اشتراککی)ال تیتعداد مشغول نیباالتر

 .میکرد لیداشتند، تحل

 ژانر و طول مدت

 وهیما به ش یخبر یاز برندها وهایدیو نیتر درصد از موفق 40 باًینشان دادند که تقر ها لیتحل

 تا( یآشپز ای، کودکان و واناتیمثال راجع به ح یاند )برا مربوط یسرگرم یامحتو ایو  یزندگ

برتر  یویدی. چهار تا از ده وستیز طیمح ای، علوم و استیس ،یجار مسائل: مانند یمهم اخبار

 بودند. یزندگ وهیش ایو  یسرگرم یمربوط به محتواها
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 پندنتیندیا ای، و نیردکه همراه با خبر سخت مانند تلگراف، گا ییبرندها یبرا یحت

 .بودند واناتیح یوهایدی، وبوک سیف اشتغال تعداد ازنظر دوم ای و اول یوهایدی، وهستند
 

 
 6)منتشرشده در  نی( و گارد2016 هیفور 25از تلگراف )منتشرشده در  ییوهایدیو ریتصاو -7شکل 

 بوک سی( در ف2016 هیفور

درصد  8، گرچه. بود هیثان 75 بوک سیف یبوم اخبار یوهایدیو یبرا نیانگیطول مدت م

درصد(  56) اخبار یوهایدیو از یمین از شیب و بودند هیثان 120 از تر یطوالن اخبار یوهایدیو

 .بودند قهیدق کیتر از  کوتاه

 احساسات
 ها یبند دسته نیا نکهیباا. یقیحق ای بودند یاحساس وهایدیو ایآ که میبعد از آن امتحان کرد

 یوهایدیو و دارند را یقیحقا معموالً یاحساس اخبار یوهایدی)و ستندین یصارمتقابالً انح

 اول درجه در ها آن ایآ میبدان که میبود مند عالقه(، کنند منتقل را احساسات توانند یم یقیحق

 یها انتقال پاسخ ویدیهدف آن و که نیبا توجه به ا وهایدی، ولیتفص . بهیقیحق ای بودند یاحساس

 42، یاخبار یوهایدیشدند. در مجموع و ی، کدگذاریقیارائه اطالعات حق ای است یاحساس

 بوک سیف یبرتر اخبار بوم یویدیو 10بودند. در  یقیدرصد حق 58و  یدرصد اصوالً احساس

عمدتاً مورد دیگر سه  که یدرحال ،بودند یها در درجه اول عاطف آن مورد از 7اشتغال،  نهیدرزم

ان از انیدر س زیتأثربرانگ یویدیو کی 2016 هیدر فور یاحساس یوهایدیو نیبودند. برتر یواقع

 ویدیو کیو  داد یگوش م وندیعمل پ کننده افتیقلب پسرش از بدن در یبود که به صدا یمادر

 یخیرا در ماه تار دیاز کاخ سف دیساله در زمان بازد 106زن  کیالعمل  که عکس یسیبیدر اِ

 .داد ینشان م اهیس
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 یسیبیا تی( و سا2016 هیفور 1ان )منتشرشده در انیاز س بوک سیدر ف ییوهایدیو ریتصاو -9شکل 

 (2016 هیفور 22)منتشرشده در 

در مورد  1پست نگتونیهاف از ییویدی، ومشارکت لحاظ از یاحساس ری  یوهایدیو نیبرتر

 بود. انوسیکردن اق زیعمل تم رابتکا

 
 منتشر 2016 هیفور 11 در ویدیو. بوک سیف در پست نگتونیهاف یویدیو کی از یریتصاو -10شکل 

 .شد

 ون؟یزیتلو یاستفاده از محتوا یبرا ایشده است  ساخته نیاستفاده آنال یبرا
 ٔ  استفاده یطور شاخص برا به نیبرتر آنال یوهایدیاز و یعیوس تی، اکثرما یمحتوا لیدر تحل

در  ماًیشده و مستق برداشته ونیزیاز تلو ماًیمستق هاویدیاز و یساخته شدند. تعداد اندک نیآنال

توسط  دشدهیتول یبه محتوا زین یتر کوچک یبدون شرح استفاده شدند. سهم حت بوک سیف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ییک ا یآمر نگارانه روزنامه شرکت کی، 2005 سیتأس  ): uffington Post)The H پست نگتنیهاف پست سابقاً هاف 1

و  ش  ده یگ  ذار هی  پا تب  ارتیان  درو برا ، ویجون  ا پرت    ،کن  ت ل  رر  ،نگتنیه  اف ان  ایآر لهیوس   اس  ت ک  ه ب  ه 

 .کند یم هیته اول دست یمحتوا و منتشر طنز و خبر تیسا نیا . کند یمطلب منتشر م یمختلف یها سینو ستون از

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%A7_%D9%87%D8%A7%D9%81%DB%8C%D9%86%DA%AF%D8%AA%D9%86
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D9%86%D8%AA_%D9%84%D8%B1%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%88%D9%86%D8%A7_%D9%BE%D8%B1%D8%AA%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86%E2%80%8C%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3
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 سیرنویز کیداشتند )مانند  یمتن کل کیدرصد(  71) وهایدیاختصاص داشت. اکثر و انیمشتر

 .دیها را بدون صدا فهم آن یراحت بزرگ( که بتوان به

 
 یاصل منبع توسط بوک سیف یبوم اخبار یویدیو -11شکل 

 
 متن بدون و متن با بوک سیف یبوم نیآنال یوهایدیو -12شکل 

 .شدند یکدگذار صدا، در ها تفاوت به توجه با را برتر اخبار یویدیو 140 نیهمچن 

 به ماًیمستق هک بود ییویدی( و2. کرد یم فیبود که خبر را تعر ی( گزارشگر1: ها یبند دسته 

 یگزارشگر چیه که بود ییویدیو( 3 و. گشت یبرم شونده مصاحبه کی ای و استمداریس کی

 جهینت نیتر . قابل توجهنداشت ییصدا چیه ای و یعیطب یصداها ای داشت کیموز یول نداشت

( درصد 51) اکثر. بودند شده گفته خبرنگار کی توسط وهایدیو از درصد 13 فقط که بود نیا

 36 در و کرد یم صحبت یسادگ به ای و کرد یم تیروا که داشتند را یشخص وهایدیو نیتر موفق

 .نبود یانسان چیه ی، صداوهایدیو از درصد

 یس یب یب یویدیو لی: تحلسیحمالت پار
آن، سنت  یو حومه شمال سیدر پار یستیحمالت ترور ی، تعداد2015نوامبر  13عصر روز 

ورزشگاه فرانسه رخ داد که به دنبال  یکیدر نزد یانتحار یذارگ اتفاق افتاد. سه بمب سیدن
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 در یقیموس یبرگزار محل و ها رستوران و ها کافه در دیشد یها یراندازیت و یانتحار اتیعمل

 باتاکالن بودند. تئاتر در ها آن نفر 89 که کشتند را نفر 130 مهاجمان. بود سیپار مرکز

 یها یدرگوش را اخبار اول مردم از یاریبود که بس یشب( بدان معن حادثه )جمعه نیزمان ا

 در اول ینیع شاهدان اخبار. ونیزیتلو ای و ویراد تا دندید یاجتماع یها رسانه در و هوشمند

 یبرا ها کسیم به را زنده یوهایدیو سکوپیپر مانند یدیجد لوازم که آمد یاجتماع یها رسانه

 استفاده باتاکالن رونیب از زنده پخش یبرا اپ نیا از چههانا استفان نندهیب. کرد اضافه بار نیاول

از  ویدیو کیزمان را به خود جذب کرد.  هم دکنندهیهزار بازد 10 حدود مرحله کی، در کرد

 نیاز اول یکی -دیشن توان یوضوح م که به ییبا انفجارها –فوتبال در ورزشگاه فرانسه  یباز

 .شده در حمالت است دیتائ یکاربر یها حساب

 رفتند یکه از باتاکالن به کنسرت م یاز لوموند، از فرار کردن افراد ی، خبرنگاریسنیپ لیدن

پست شده بود و  یاجتماع ٔ  در رسانه یشینما لمیکرده بود. ف یبردار لمیخود ف فونیآ یبا گوش

 لیکه توسط موبا وهایدیو نیشده بود. ا استفاده یدر سطح جهان ونیزیو تلو ها تیسا توسط وب

از  شیپ یلیپوشش را خ هیمراحل اول -در ابعاد مربع ایو  یمعموالً عمود –شده بودند  رفتهگ

 .دهد یم نشان بودند، ها صحنه نیا گرفتن به قادر یا حرفه یونیزیتلو یها نیدورب که نیا

 
 .شدند منتشر 2015 نوامبر 13 در وهایدیو. نیوا یوهایدی، وسکوپی، پرلوموند از ریتصاو -13شکل 

 به وارید پوشش تا شدند ریسراز سیپار سمت به خبرنگاران یها میت ساعت، چند عرض در

 نقش ییویدیو پوشش. باشند داشته ها تیسا وب در و مطبوعات ون،یزیتلو و،یراد در وارید

 اخبار دهندگان ارائه از یکی چگونه که میکرد کشف یمتن بخش در و کرده یباز را یدیکل

 .کرد یانداز راه یاجتماع یها رسانه و خود یخبر تیسا وب در را ویدیو

 یس یب یب
 کانال دو ساعته، 24 یونیزیتلو یخبر کانال دو ،یس یب یب هیریتحر س،یپار حمالت نیح در

روز  ن،ی. به لحاظ مخاطبان آنالداد یم سیسرو را نیآنال اخبار اتیعمل و مستمر اخبار ییویراد
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 یاز آن را باز یبخش مهم ویدیبود که و یس یب یب یبرا نیآنال یکیروز تراف نیتر حمالت، شلوغ

 آن چقدر مؤثر بود؟ نیآنال یویدیو دیکار کند و تول داشت چه یسع یس یب ی. بکرد یم

 دیتول
 13خود در  تیسا در وب سیرا در مورد حمالت پار یدرخواست یویدیقطعه از و 175 یس یب یب

. کرد زنده پخش ،خود را با توجه به حادثه ویراد و ونیزیتلو نیمنتشر کرد. همچن 2015نوامبر 

 یها . در رسانهمیدار یدرخواست ییویدیو یمحتوا یفقط برا م،یندار را زنده یها پخش تعداد ما

و  ترییدر تو ویدیو 22را در همان زمان پست کرد،  بوک سیف یویدیو 41 یس یب یب ،یاجتماع

 .وبیوتیدر  ویدیو 31و  ترییتو یکننده بوم با استفاده از پخش

 نوامبر( 20تا  13پلتفرم ) هر در شده پست نیآنال یوهایدیو تعداد -14 شکل

 

 مصرف
 یدرصد از مرورگرها 11 ،یمعمول روز کی در م،یدید بخش نیطور که قبالً در ا همان

 از بعد روز ی. براکنند یرا تماشا م ویدیو ،برنامه آن ایو  یس یب یب تیسا وب در فرد منحصربه/

( در درصد 19) برابر دو به باًیتقر دندید را ویدیو که یکاربران سهم( 2015 نوامبر 14) ،حمالت

 .دیرس یس یب یب یدرصد در برنامه خبر 22و  تیسا وب

 یروزها در چوننبود  دشدهیتول یوهایدیمربوط به حجم و روزه کی دنیبه اوج رس نیا

در  ویدیکه و رسد ی. به نظر مبود ویدیو لمیف خود یاجبار عتیطب به مربوط اما ،بود باالتر یبعد

 .کند یم فایا یتر نقش مهم ،یخبر فور یویسنار هیساعت اول 24
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 (نوامبر 20 تا 13) پلتفرم هر در نیآنال اخبار یویدیو دیبازد -15 شکل

 حمالت شب در یس یب یب از شتریب برابر ده بوک سیف چگونه که دهد یم نشان 15 شکل

 نیتر مهم یکه رسانه اجتماع دهد یکه نشان م کند یم دیرا تائ یقیتحق نی. اداد ارائه ویدیو

 یها تیسا وب ندهیآ یپرماجرا است و در ساعات و روزها یخبر دادیرو هیمقصد در ساعات اول

 .شود یدر نظر گرفته م یو محتواها ها لیتحل یبرا گرید

 کند؟ یم عمل خوب ییویدیو نوع چه
 که نیا مورد در را یجالب یها دگاهید بوک سیف و یتیسا درون یوهایدیو یتمام یمحتوا لیتحل

 یپ در هستند، بهتر مدت طول نظر از یتیسا درون چه و یتیسا برون چه ییویدیو نوع چه

 یشتریب دیهستند بازد قهیدق کیتر از  که کوتاه ییوهایدیو رمان،یاخ یها افتهی دیتائ با. داشت

 (.نیانگیطور م داشتند )به یتیو هم برون سا یتیرا هم درون سا

 
 مدت طول نظر از یس یب یب در سیپار حمالت یوهایدیو یلیتکم زانیم و دهایبازد نیانگیم -16شکل 
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 جینتا یاجمال یبررس
 هنوز نیآنال اخبار یوهایدیو که مینیبب میتوان یم اطالعات، منابع نیا یتمام از استفاده با

 یتیسا درون یویدیو که یکاربران سهم که یدرحال. یتیسا درون خصوصاً دارند، حداقل یتیفعال

. کند یم رشد یمحسوس طور به یفور یخبرها در آن تیاهم. است کم نسبتاً کنند یم نگاه را

 انتشار تیسا وب 10 در شده یسپر زمان از درصد 5/97 که دهد یم نشان تیب چارت اطالعات

 یرو یادیز اریبس حیترج دهد، یم نشان زین ها یبررس جینتا. دارد نمتو بر تمرکز همچنان خبر،

 .دارد وجود متون

باال و  یاجتماع یها رسانه یبا استفاده خبر ییدر کشورها شتریب یتیبرون سا یویدیو

 کوتاه، شوند یاستفاده م یتیکه برون سا ییوهایدی. نوع وشوند یتر تماشا م جوان یها گروه

 بوک سیف در که یزمان سیپار موضوع با یس یب یب یوهایدیو بیشتر. است متن با و یاحساس

 .اند نشده مشاهده آخر تا شدند یم دهید

از  ینسبت محسوس ،یخبر ناشران نیب در یحت که داد نشان ما یمحتوا لیتحل

که  ییوهایدیاست. و یزندگ وهیش ایو  یمربوط به سرگرم بوک سیف یویدیو نیتر موفق

 ای یتگریروا چیکوتاه هستند و ه زیهستند ن بخش جهینت یفور یخبرها تیقعمعموالً در مو

 که صحبت کند، ندارند. یکس

 نیآنال اخبار یویدیو ندهیآ 

 مربوط درآمد و ارائه قالب ژانر، ،به استفاده نیاخبار آنال یویدیو ندهیدر مورد آ یسؤال اصل

 .شوند یم

 تر خواهند بود؟ قموف ییها رشد چقدر خواهد بود؟ چه شکل سرعت

گزارش  نیسؤاالت مشکل است اما ا نیبه ا یدادن پاسخ قطع ع،یو تحول سر رییتغ نیدر ا 

فراهم کرده  افتدیکه امکان دارد ازلحاظ عرضه و تقاضا اتفاق ب یزیها را در مورد چ سرنخ یبرخ

 .میتشاهد هس بوک سیمانند ف یا از قالب ارائه ویدیاست. در حال حاضر رشد در عرضه و

 ،اطالعات نهیصفحه و هز اندازه سرعت، مانند یکیتکنولوژ موانع که یدرحال که میدید

را  نیانتظار ا دیبا ستند،ین نندیب یرا نم نیاخبار آنال یویدیچرا مردم و که نیا هیاول لیدال

تر شود  بزرگ ها یتر و صفحه گوش و ارزان تر عیهمراه سر یها هرچقدر تلفن ،که میداشته باش

 از یادیز تعداد: میدار کردن اطیاحت یبرا یلیدال حال، نیهم در. شود شتریباز آن  تفادهاس

و  تر عیکه خواندن مطالب سر کنند یم فکر( درصد 41) کنند یم یدور وهایدیو از که ییها آن
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 یها داستان یبرا وهایدیو کنند یدرصد فکر م 19است و  یخبر یویدیو دنیتر از د راحت

 ندارند. ییاارزش افز یمتن

 که یدرحال روند ینم کنار یراحت به مانع دو نیا هستند ظهور حال در یبوم یها شکل گرچه

 .دهد یم رییتغ را نشیب نیا بوک سیف مانند یا ارائه قالب یناگهان یافشا

اخبار  یویدیکه عرضه و میدر نظر داشته باش دیبا شود یم ویدیو ندهیصحبت از آ یوقت

 دهد یکه نشان م میدار یخواهد داشت. درواقع مدارک یشترین، رشد بآ یاز تقاضا نیآنال

 برند یم باال سرعت به را خود دیتول یا رسانه یها شرکت. است موجود مسئله نیا هم االن نیهم

 مدتر، کارا یدیتول یها ستمیس یانداز راه با. کنند یم یگذار هیسرما دیجد یها مهارت در و

 .شود یم ویدیو هر از حاصل سود کاهش باعث جهیدرنت و شود یم شتریب عرضه

 :دیگو یم یس یب یب از الن سیطور که کر همان

 اگر اما. داشت خواهد ادامه تقاضا که دارند نیا بر نظر و هستند یگذار هیسرما حال در همه

 را داشتند توقع که یزیچ آن گرید مردم و میبرس ثبات به ای و میشو اشباع که میبرس ییجا به

 گرفت؟ خواهد صورت یگذار هیسرما همان ایآ نند،ینب

 ییوهایدیو تا کنند یم یدور یسنت یوهایدیاز و یادیازلحاظ شکل و محتوا ناشران ز

 یویدیو یمحتوا. دارد مخاطبان توجه جلب یبرا یشروع و است کوتاه است، دار متن که بسازند

 از معموالً و مثبت یامیپ و دارد یاحساس یقالب معموالً یاجتماع یها شبکه یبرا شده یطراح

 قالب کی از انتشار و ناشران توسط روال و هیرو کی کردن دنبال با. کند یم استفاده منبع کی

 چگونه که است آن در چالش. ردیگ یم باال شکل ای و محتوا ازلحاظ چالش بوک، سیف رینظ ارائه

 .بود زیمتما گرانید از توان یم

 :دیگو یم ژورنال تیاستر وال رگال از یطور که اند همان

 ای و دیخوان یم را روزنامه که نیبعدازا. میباش متفاوت و زیمتما که است نیا هرروزه چالش

 گرید یجا چیه در که دیا داشته متفاوت یا تجربه که دیکن یم احساس را نیآنال یخبرها

 ینگار روزنامه هک میکن یم تالش آن یبرا ویدیو بخش در که است یزیچ نیا. افتی دینخواه

 .است متفاوت و زیمتما که میکن خلق ییویدیو

و  یمجاز تیمانند واقع ییها یاست. تکنولوژ نیخبر آنال یویدیاول توسعه و یروزها هنوز

رشد  یبرا یادیز ی. هنوز جااورندیآن ب یمتفاوت برا یا تجربه توانند یدرجه م 360 یویدیو

مثبت است، گرچه  زیآن ن غاتیتبل نهیو هز ندهیدر آ نیآنال یویدیطرح و ینیب شی. پهست

 .شود یکل م نهیو مربوط به هز ستندین زیمتما یو خبر یسرگرم یمحتو نیب ها نیا
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ها را  متن یاست که جا دیاخبار خواهد بود اما بع ندهیانداز آ چشم از یتر بزرگ بخش ویدیو

 یادیمشکالت بن ویدید ومانن یدیکه شکل جد میانتظار داشته باش دینبا نی. همچنردیبگ

 رفع کند. یزود نیرا به هم یصنعت خبر


